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دستورکار جلسه:
هم اندیشی و تبادل نظر پیرامون :
 -1پیگیری فرایند بومی سازی حوزه معدن و صنایع معدنی
 -2بررسی راهکارهای ارتقا گرید شرکتهای معدنی
-3بحث پیرامون الزامات زیست محیطی

به نام یگانه هستی بخش
سومین جلسه کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی با مدیریت نائب رئیس کمیسیون جناب آقای مهندس
نازپرور وجمعی از فعالین اقتصادی  ،مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان تشکلهای اقتصادی استان به تاریخ پنج شنبه  2931/21/21در
ساختمان شماره دو اتاق برگزار گردید.
اهم موارد مطرح شده در جلسه :
در ابتدای جلسه نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به مسئله بومی سازی اشاره داشت و اینکه بومی
سازی بیستی به عنوان یک برنامه بلندمدت در دستور کار قرار گیرد و کارهای مقطعی به بومی سازی آسیب وارد می
نماید به عنوان نمودنه می توان به صنعت خودرو اشاره کرد ما قطعه سازان خوبی داشتهایم که متاسفانه قطعات چینی
ارزان جایگزین تولیدات آن ها شد و عمدتا تعطیل شدند و متاسفانه پس از اعمال تحریم ها ،نیازمند قطعات خارجی
بودیم .بر همین اساس به اعتقاد بنده بومی سازی باید در زمره اولویت های نخست در هر بخشی باشد.
نایب رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق مشهد به جلسه شورای عالی معادن که در استانداری تشکیل می گردد
اشاره داشت و اینکه  :هیچ واحد و شرکت معدنی سلب صالحیت نمی شود مگر آنکه در کمیسیونی متشکل از سازمان
صنعت ،معدن و تجارت ،نظام مهندسی ،خانه معدن و دادگستری؛ پرونده اش مورد بررسی قرار گیرد؛ این طرح در
استانداری مصوب شده است .در حال حاضر نخستین جلسه این کمیسیون برگزار شد که طی این جلسه حدود  21الی 21
مورد از معادن منفعل شناسایی و از آن ها سلب صالحیت به عمل آمد.
نازپرور در ادامه با اشاره به برپایی نمایشگاه معدن و صنایع متالورژی افزود :این نمایشگاه توسط خانه معدن در دی ماه
برگزار خواهد شد و طی آن هیاتی از تاجیکستان و افغانستان به این نمایشگاه خواهند آمد ،فعاالن بخش معدن باید از این
فرصت به نحو احسن استفاده کنند.
در بخش دوم آقای مهندس مافی به ارائه اخبار و گزارشات بخش معدن در یک ماهه اخیر پرداختند از جمله وضعیت سرمایه گذاری
های انجام شده در منطقه خواف و استارت تولید کک نفتی و الکترود گرافیکی در داخل کشور
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سخنران سوم مطابق دستور جلسه مقرر شده بود تا خانم مهندس علیرضایی موضوع بومی سازی و تجربیات شان را در
این زمینه ارائه نمایند .
*ضرورت تاسیس مرکز «توسعه فناوری های صنایع معدنی خراسان رضوی»
در ادامه « خانم مهندس راضیه علیرضایی» ،کارشناس شرکت اپال پارسیان سنگان و رئیس سابق سازمان صنعت ،معدن و
تجارت خراسان رضوی با اشاره به فرآیند بومی سازی صنایع در کشورمان ،عنوان کرد :در سطح کالن ،این مفهوم در
معنای تخصصی و منطقه ای کردن اقتصاد است که ارتباط واضحی با جهانی شدن دارد .در فرآیند بومی سازی نیز
شناسایی اولویت ها و تغییرات محیطی مهم ترین و اصلی ترین اقدام به شمار می آید.
وی با اشاره به اینکه بومی سازی صرفا در شرایط تحریم مطرح نیست ،ادامه داد :بومی سازی با مهندسی معکوس با
ترجمه متن ،راه اندازی یک سیستم یا کارخانه یکی نیست.
علیرضایی با تاکید بر اینکه بومی سازی را جایگزین کپی سازی کنیم ،یادآور شد :بومی سازی یا مهندسی معکوس یک
دستگاه یا قطعه از روی نمونه خارجی ،در معنای آن است که یک محصول چگونه کار می کند ،از چه اجزایی تشکیل شده
و برآورد هزینه های آن چه میزان می باشد؟
کارشناس شرکت اپال پارسیان سنگان افزود :توسعه متوازن و هدفمند مناطق محروم ،توجه به محدودیت منابع آب،
اشتغال تحصیلکردگان و زنان ،ایجاد کسب و کارهای فناورانه و توجه به مراکز تولید دانش و فناوری از اولویت های توسعه
استان در اسناد باالدستی به شمار می آید.
رئیس سابق سازمان صنعت ،معدن و تجارت خراسان رضوی تحریم ،محدویت های توان ساخت داخل و تولید دانش
کاربردی را از مهم ترین چالش های توسعه پایدار و فزاینده معدن و صنایع معدنی دانست و عنوان کرد :هم افزایی و
تعامل کارآمد بین واحدهای معدنی ،تعامل با برنامه ریزان ملی و منطقه ای ،کارآمدی در توسعه پایدار ،شناخت آخرین
تکنولوژی های صنایع معدنی رایج در کشور و دنیا ،دسترسی به امکان تحقیق و و توسعه ،دستیابی به نتایج تحقیقات
کاربردی و پایه ای دانشگاهی به خصوص مواد نو و فناوری های جدید الکترونیک و نرم افزاری ،تربیت نیروی انسانی
ماهر و آشنا به دانش فنی و فرآیندها و امکان استفاده از نیروهای دانشگاهی در فرصت های تحصیلی و مطالعاتی از مهم
ترین الزامات اجرایی بومی سازی در کشورمان به شمار می آید.
وی تصریح کرد :پیشنهاد می شود مرکزی تحت عنوان «توسعه فناوری های صنایع معدنی استان خراسان رضوی» با
مشارکت اتاق بازرگانی ،صنایع و معادن ،تشکل ها و صنایع معدنی ،دانشگاه ها و مراکز علمی و فناوری و زمین شناسی،
تولیدکنندگان و تامین کنندگان حوزه صنایع معدنی تاسیس شود.
علیرضایی افزود :بخش های اصلی و مورد نیاز این مرکز می بایستی شامل نمایشگاه های دائم نیازهای واحدهای معدنی و
توانمندی های تامین کنندگان و سازندگان ،مرکز مهندسی معکوس و ساخت داخل ،پایلوت پلنت صنایع معدنی،
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پژوهشکده های اختصاصی معدن و صنایع معدنی،مرکز مشاوره اکتشاف و معدنکاری و سرمایه گذاری ،بانک اطالعات
ساخت داخل ،مرکز حمایتی از فعالیت های ساخت و تولید فناوری های مرتبط و  ...باشد.
کارشناس شرکت اپال پارسیان سنگان عنوان کرد :محل احداث این مرکز می تواند دانشگاه فردوسی ،پارک علم و فناوری،
نمایشگاه بین المللی و  ...باشد ،با این حال دانشگاه می تواند بهترین مرکز جهت احداث این موسسه تعریف شود.
*نباید مشکالت بخش معدن با صنعت تالقی پیدا کند
در بخش دیگری از نشست «زهرا سپهری» ،رئیس اداره صنایع معدنی سازمان صمت خراسان رضوی با اشاره به اینکه
نباید مشکالت بخش معدن با صنعت تالقی پیدا کند ،عنوان کرد :هر چند که بخش های صنعت و معدن در یک زنجیره
قرار دارند اما باید بخش صنعت از معدن تفکیک شود ،چرا که اگر مشکلی در بخش معدن وجود دارد ،نباید واحد صنعتی
مربوط به آن به این بهانه تعطیل شود .اگر این مسائل حل شود ،می توان نسبت به صدور پروانه های این واحدها اقدام
کرد.
وی یادآور شد :ایراداتی به واحدهای بزرگ معدنی وارد است که باید از طریق کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق
مشهد مورد پیگیری قرار گیرد ،درخواست ما این است که دفاتر این شرکت های بزرگ به مرکز استان ها منتقل شود ،به
بیان دیگر مالیاتی که این واحدها پرداخت می کنند وارد استان شود و در واقع فشارهای مالیاتی بر شرکت های کوچک
کاهش یابد ،چرا که درآمد مالیاتی استان در سال آینده افزایش یافته است و این فشاری مضاعف بر واحدهای تولیدی،
صنعتی و معدنی این خطه وارد می آورد.
سپهری افزود :طی سه سال گذشته بیشترین سرمایه گذاری و اشتغالزایی در شاخه صنایع معدنی صورت گرفته است.
آمارها نشان می دهد که در سال  39ما بیش از  93درصد از سرمایه گذاری های استان سهم صنایع معدنی شد و امسال
نیز پیش بینی می شود که اگر بتوانیم پروانه  1هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری آماده را محقق سازیم ،شاید بیش از 31
درصد از سرمایه گذاری این خطه باز هم به صنایع معدنی تخصیص پیدا کند.
*ایجاد مرکز «توسعه فناوری های صنایع معدنی» نیاز به سرمایه گذاری های هنگفتی دارد
در ادامه دکتر یوسفی :با اشاره به اینکه تجربه ثابت کرده است ،دانشگاه اجازه نمی دهد که صنعتکار و معدنکار در محیط
دانشگاهی حضور پیدا کنند ،عنوان کرد :علی رغم آن که مسئوالن با ایجاد مراکز رشد و پژوهشکده ها و مراکز فناوری تا
حدودی درصدد پیوند صنعت و دانشگاه هستند اما متاسفانه این مهم راه به جایی نبرده اند ،زیرا قانون صرفا ارتقای
دانشجو و اساتید دانشگاه را منوط به مقاله نویسی می داند و به ارتباط با صنعت و معدن با بدنه دانشگاه کم تر توجه شده
است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد مرکز «توسعه فناوری های صنایع معدنی» نیاز به سرمایه گذاری های هنگفتی دارد ،خاطرنشان
کرد :به طور مثال ،در خواف چندین هزار میلیارد در مرکزی سرمایه گذاری صورت گرفته اما در بخش های پژوهش و
 ،R&Dنوآوری به وجود نیامده و لذا این مرکز فاقد خروجی قابل مالحظه ای است.
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یوسفی تصریح کرد :اگر ما بتوانیم این مرکز را ایجاد کنیم ،اقدام بسیار بزرگی در استان انجام داده ایم ،چنان که در استان
های دیگر به ویژه استان مرکزی به این مسائل بسیار اندیشیده می شود ،به طوری که مراکز پژوهشی بسیار زیاد و
متنوعی در این استان ایجاد شده است.
*باید از فناوری در حوزه انرژی به نحو مطلوبی استفاده شود
در بخش دیگری از نشست ،علی فرجیان مشهدی ،کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست عنوان کرد :موضوع محیط
زیست ،سالمت و امنیت جز ارکانی است که دیگر واحدها و سازمان ها بایستی عملکردشان را با آن تطبیق دهند .اگر
واحدی به دنبال توسعه است باید به این مهم توجه کنند که اقدام شان به محیط زیست لطمه ای وارد نمی کند .بنابراین
باید سالمت مردم را همواره مدنظر قرار داد.
وی افزود :باید از فناوری در حوزه انرژی به نحو مطلوبی استفاده شود ،چنان چه باید از سوخت های جایگزین سوخت
فسیلی برای عدم آسیب به محیط زیست استفاده شود تا صنایع بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند.
فرجیان مشهدی با اشاره به اینکه بیش از هزار معدن ثبتی در استان وجود دارد که از این میان تنها  131شرکت در حال
فعالیت هستند ،افزود :برخی از این واحدها در امور داللی گرفتار شده اند ،برخی نیز محدوده های معدنی را اختیار کرده
اند اما هیچگونه فعالیتی انجام نداده اند چه کسی پاسخگوی این فرصت سوزی است؟ متولی باید به این حوزه ورود پیدا
کند.
کارشناس اداره کل حفاظت محیط زیست یادآور شد :برخی از واحدهای فرآوری در داخل محدوده های معدنی تقاضای
فعالیت کردند ،این در حالی است که ما باید در محدوده معدنی نقطه ای را برای استقرار صنعت در نظر بگیریم که
ضوابط استقرار صنایع از جمله مناطق حساس مثل آب های زیرسطحی ،روانه های سطحی ،رودخانه ها و  ...را مدنظر قرار
دهند.
*نمایشگاه فوالدسازی 23الی  22دی ماه در برج میالد برگزار می شود
در بخش دیگری از نشست ،بهروز اسماعیلی ،معاون برنامه ریزی و فناوری مجتمع فوالد خراسان اظهار کرد :جشنواره و
نمایشگاه فوالدسازی 19الی  11دی ماه در برج میالد با تمرکز بر خودروسازی برگزار می شود ،هدف از این نمایشگاه و
جشنواره در واقع اعالم نیازهای بومی سازی به شرکت های دانش بنیان و سازندگان داخلی است.
در پایان «محمود امتی» ،مسئول نظارت راهبردی کمیسیونهای اتاق مشهد عنوان کرد :یکی از اهدافی که در این دوره
اتاق بازرگانی دنبال می کنیم ،تاسیس مدرسه کسب و کار در اتاق است که آقای مهندس شافعی بر این مهم تاکید ویژه
ای دارند.
وی افزود :زمانی چرخه همه جانبه گرایی بومی سازی در تشکل ها ،صنعت و منطقه مورد نظر کامل خواهد شد که
خروجی آن ملموس و محسوس باشد ،امید می رود کمیسیون معدن بتواند گام های موثری در جهت بومی سازی صنایع
به ویژه صنایع معدنی بردارد.
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مصوبات جلسه:
 -1بحث و تبادل نظر پیرامون عملیاتی نمودن موضوع بومی سازی با حضور و مدیریت سرکار خانم علیرضائی
انجام و توسط اعضاء کمیسیون مصوب گردید تا این امر در دستور کار هیات رئیسه کمیسیون قرار گرفته و
راهکارهای اجرایی شدن آن تدوین گردد.

حاضرین جلسه:
آقایان، :نازپرور  ،یوسفی  ،صفار  ،مافی  ،دوستدار ،رحمانی ،صفاریان  ،نجاحی  ،خردمند  ، ،دباغیان،ستوده
منش  ، ،بهلوری  ،اسماعیلی ،احمدزاده  ،صفار ، ،اسماعیل زاده  ،علی فرجیان
خانمها :دهقان زاده ، ،علیون ،علی رضایی  ،سپهری

